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ДОКЛАД

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова -  Кмет на Община Казанлък

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински обект -  част от имот публична 
общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ Резонанс“

Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на 
следващото си заседание.

МОТИВИ: В деловодството на Община Казанлък е постъпило заявление с вх. №63- 
280-1#1 от Станислав Дончев Петканов в качеството му на представляващо лице на 
СНЦ „ Резонанс“ с БУЛСТАТ 176989443, със седалище и адрес на управление гр. 
Казанлък, ул. „ Тракия“ №5 с искане за им бъде предоставено помещение под наем - 
северна зала в Младежки дом, гр. Казанлък, ул. „Капрони „ №1И за извършване на 
дейността на сдружението по реда на Наредба № 15 на ОбС -Казанлък.
СНЦ „ Резонанс“ работи в областта на формиране на адекватна политика по 
проблемите на младежта, създаване и утвърждаване на положителни практики за 
пълноценен живот и реализация на младите хора в техните родни места, изготвяне и 
реализиране на културни, творчески, обучителни проекти, организиране и провеждане 
на обучения, курсове, поддържане на клубове и организации в училища и други 
институции, културни, артистични и екологични мероприятия сред природата и в 
градска среда, като почиствания, залесявания, превенция на защитени зони, видове и 
хабитати и облагородяване на терени с цел повишаване на културата и прилагане на 
практически мерки за опазване на околната среда и биоразнообразието. Сдружението е 
вписано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Старозагорски 
окръжен съд по ф.д. №61/2015г., том 2, рег.5, стр.56 парт.28 и осъществява дейността 
си в обществена полза.
По смисъла на Закона за общинската собственост, заявения за ползване от СНЦ 
„Резонас“ обект - „Северна зала/Зала за фитнес/“ в „ Младежки дом“ на ул. „ Капрони“ 
№1И в гр. Казанлък е площ от 59,51 кв.м. ведно с общите части и санитарния възел, е 
част от имот -  публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 35167.503.911, вид територия Урбанизирана, НТП: „ За обект комплекс 
за култура и изкуство“ с площ от 5570,00 кв.м. ведно с построената в него сграда с 
идентификатор 35167.503.911.1 на един етаж със застроена площ от 674,00 кв.м., 
функц. предназначение: „ Сграда за култура и изкуство“ по ККРР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
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№ по предходен план, УПИ VI-911, кв. 450, кад.р-н 503, при граници и съседи: север -  
УПИ V, изток -  ул. „Евридика“, юг- ул. „ Капрони“; запад -  УПИ VII-909, за което е 
съставен АПОС №226/07.10.2013г. Месечната наемна цена е в размер на 59,51 лв. без 
ДДС, изчислена на основание чл.66, ал. 1, T.VII от Наредба №15 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.
Съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с решение на Общинския 
съвет се отдават под наем имоти без търг или конкурс за здравни, образователни и 
социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет -  Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 
от ЗОС във връзка с чл.23, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество

РЕШИ:

1. Предоставя под наем на СНЦ „Резонанс“ регистирирано с Решение 
№216/12.02.2016г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с 
нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, с БУЛСТАТ 176989443, 
със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Тракия“№5 , представлявано от 
Станислав Дончев Петканов, с ЕГН 860905ХХХХ, общински обект „Северна зала/Зала 
за фитнес/“ в „ Младежки дом“ на ул. „ Капрони“ №1И в гр. Казанлък с площ от 59,51 
кв.м. ведно с общите части и санитарния възел, част от имот -  публична общинска 
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 35167.503.911, вид 
територия Урбанизирана, НТП: „ За обект комплекс за култура и изкуство“ с площ от 
5570,00 кв.м. ведно с построената в него сграда с идентификатор 35167.503.911.1 на 
един етаж със застроена площ от 674,00 кв.м., функц. предназначение: „ Сграда за 
култура и изкуство“ по ККРР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18- 
88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с № по предходен план УПИ VI- 
911, кв. 450, кад.р-н 503, при граници и съседи: север -  УПИ V, изток -  ул. „Евридика“, 
юг- ул. „ Капрони“; запад -  УПИ VII-909, за което е съставен АПОС №226/07.10.201 Зг.

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да сключи договор за наем по т.1 за срок от 
три години.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 
чл.45, ал.1, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд -  Стара Загора.
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АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък; 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Сергей Тончев, началник отдел ИУС при Община Казанлък.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък.

Предоставям доклада и в електронен вид.

П ри лож ен ия:  1.Заявление от СНЦ „Резонас” с вх. №63-280-1#1/06.02.2018г.
2. Решение №213/30.01.2018г. на Старозагорски окръжен съд -  заверено копие;
3. Удостоверение за актуално състояние е изх. №61/02.02.2018г. -  заверено

4. Решение №216/12.02.2016г. на Старозагорски окръжен съд-заверено копие;
5. Устав на СНЦ „ Резонанс“ -  заверено копие
6. АПОС №226/07.10.201 Зг.
7. Скица на поземлен имот 35167.503.911;
8. Скица на сграда с идентификатор 35167.503.911.1;

копие;

Кмет на Община Ка^йцЩгК

Съгласували: Здравко Балевски, началник отдс

Изготвил: Снежана Станчева, мл. експерт ИУС

Сергей Тончев, началник -  oxaej 
Михаил Михайлов, заместник -
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ДО
ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

f*

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

Долуподписаният/-1щта/ . . . . .^OVK^ &&йсТЪ '.̂ ТГ.5?̂  ^-257^VVfcO £S

В качеството ми на представляващ организация

БУЛСТАТ: ., със седалище и адрес на управление.

Телефон: . . f ..............  E-mail:.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Заявявам желанието си, представляващата от мен организация, да ползва част от 
общински имот -  публична общинска собственост, представляваща &..<2>&/ХРг

(Ь Щ Д .. З.П.. «Й.С.у.......... в сградата на Младежки дом, с административен адрес в гр
Казанлък, ул. „Капрони“ 1-И.
В тази връзка заявявам желание взаимоотношенията ни да бъдат регламентирани, 
съгласно разпоредбите на Наредба №15 на Общински съвет -  Казанлък.

Прилагам следните документи:
1. Съдебно решение за регистрация на сдружението;
2. Удостоверение за актуално състояние;
3. Актуален устав на сдружението;
4. Декларация, че организацията не притежава собствено помещение на 

територията на община Казанлък.

Дата: Р $ . : Р 2  :..%?.]&

Станислав Петканов
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Р Е Ш Е Н И Е

№  2 13 от 30.01.2018 г. град СТАРА ЗАГОРА 
В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
На 30 януари през две хиляди и осемнадесета година 
в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ
Секретар: ДИАНА ИВАНОВА
като разгледа докладваното от съдия ХРИСТО СИМИТЧИЕВ 
фирмено дело 61 по описа за 2015 г .

Производството е по чл.595 и сл.от ГПК.
, Постъпило е писмено заявление от ЙОНКА НИКОЛАЕВА ГЕШЕВА - 

Председател на УС на СНЦ "СПИРИТ ОФ ФРИЙДЪМ БЪЛГАРИЯ", .гр. Казанлък , 
за вписване на НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА -
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО ■
ПРОМАНЯ ВИДА НА ДЕЙНОСТ
ПРОМЯНА В ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ 
ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 
ПРОМЯНА В УСТАВА

По отношение на искането съдът да впише освобождаване на членове 
на УС и избор на нови членове на УС, съдът намира, че в тази му част 
искането следва да се приложи по делото за сведение без да се вписват 
тези обстоятелства. Това е така, защото съгласно чл.18 от ЗЮЛНЦ не 
подлежат на вписване поименно членовете на УС, които нямат 
представителна власт.

От представените доказателства,е видно, че няма пречки за вписване 
на новите обстоятелства.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.602 от ГПК, съдът,
Р Е Ш И :

ВПИСВА в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при 
Старозагорски окръжен съд по ф .дело № 61/2015 г. - СНЦ "СПИРИТ 
ОФ ФРИЙДЪМ БЪЛГАРИЯ" - гр. Казанлък 
том 2 per. 5 стр. 56 парт.28 '

НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО 
от "СПИРИТ ОФ ФРИЙДЪМ БЪЛГАРИЯ" 
на "РЕЗОНАНС"

ПРОМАНЯ ВИДА НА ДЕЙНОСТ
Сдружение с дейност в частна полза 
на Сдружение с обществено полезна дейност
ПРОМЯНА В ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ
ЦЕЛИ: Приобщаване на студентите към съвременните информационни 
технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на 
българското културно-историческото наследство с цел развитие на 
туризма, създаване на красива и функционална градска среда, 
модернизиране и инфраструктурно обновяване на селските райони, 
опазване на природата, естетизиране на околната среда, създаване 
на информационен център за дейностите на други неправителствени 
организации, съхраняване, развитие и популяризиране на 
наследените уникално богати духовни български традиции, 
осигуряване на подходящи условия за осмисляне на свободното 
време, за отдих и спорт, осигуряване на специализирана инЛппмянма



и консултиране на младите хора, с цел професионална ориентация и 
професионално реализиране, съдействие за изграждане на фирмени 
политики, гарантиращи адекватни на потребностите на младите хора 
стипендиантски програми, стимулиране развитието на 
професионалното образование, насърчаване на органите на местното 
самоуправление за участие на млади хора в местната власт и в 
общинските представителни мероприятия, както и създаването на 
информационни и консултантски структури и реализиране на младежки 
инициативи, насърчаване на органите на местната власт да водят 
социално ориентирана общинска политика с основен приоритет 
младите хора, установяване на контакти и ползване на добрите 
европейски практики във формирането и реализирането на адекватна 
младежка политика, реализиране на проекти по тази проблематика с 
държавни и европейски институции, извършване на научно- 
образователна дейност, в сферата на културата да съхранява, ' 
популяризиран българското материално и нематериално културно 
наследство, да подпомага осъществяването на междукултурни обмени, 
да допринася за утвърждаването на позитивното отношение към 
заобикалящата среда, да повишава качеството и да обогатява 
културните изяви на местно и национално ниво, да насърчава 
утвърждаването на духовните ценности и принципи на гражданското "  
общество, в сферата на изкуството да подпомага получаване на 
знания и умения в областта на различните сфери на изкуството, да 
предоставя пространство за изява на младежи и други творци за 
осъществяване на творческия им потенциал, да разпространява и 
съхранява българското и световно литературно наследство, без да 
нарушава правото на интелектуална собственост, в сферата на. 
науката и образованието да подобрява, утвърждава и популяризира 
образователни методи и практики в сферата на формалното и 
неформалното образование, да подпомага създаването на '
благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията, 
да подпомага развитието на умения за учение през целия живот, 
популяризира и прилага иновативни методи за възпитание и 
образования на деца и младежи, повишава знанията за здравословен 
начин на живот, да утвърждава позициите на хуманитарните и 
философски науки в полза на човека и обществото, в сферата на 
обществените отношения и комуникациите да подпомага развитието на 
всички младежки сдружения и неформални групи на местно и 
национално ниво, да популяризира и стимулира доброволчеството, да 
популяризира младежките политики, утвърдени на национално и 
европейско ниво, работейки за тяхното развитие, да подпомага 
утвърждаването на гражданското общество в страната, да насърчава 
сътрудничеството с български и чуждестранни организации и с цел 
обмяна на опит и добри практики, да популяризира умения за 
устойчив и природосъобразен начин на живот и изграждане на 
общност, споделяща тези идеи, вдъхновени от науката и творческия 
подход, фокусиране основно върху околната среда и социалната 
устойчивост, да търси, прилага и предлага чрез своята дейност 
устойчиви модели на развитие на общността и индивида.
ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ: Формиране на адекватна политика по 
проблемите на младежта в национален план и най-вече на областно и 
на общинско ниво, създаване и утвърждаване на положителни 
практики за пълноценен живот и реализация на младите хора в 
техните родни места, изготвяне и реализиране на културни, 
творчески и обучителни проекти, създава отделни звена и секции за 
постигане на поставените цели, организиране на обучения за 
подпомагане на деца и възрастни в неравностойно социално и 
физическо положение, организиране и провеждане на обучения, 
курсове, поддържане на клубове и организации в училища и други
И Н С Т И Т У Ц И И , К У Л Т У Р Н И  а Р Т И Г .Ф Т Л и и т / г  та о и п  -------------------
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подобни прояви, организиране на различни мероприятия сред 
природата и в градска среда, като почиствания залесявания, 
превенция на защитени зони, видове и хабитати и облагородяване на 
терени с цел повишаване на културата и прилагане на практически 
мерки за опазване на околната среда и биоразнообразието, 
подготовка, участие и реализиране на проекти, свързани с 
подобряване условията на живот в България и развитие на културата 
и опазване на околната среда, консултиране при изграждане на 
места за отдих, осъществяване и подпомагане на всякакъв тип 
младежки дейности и работа с млади хора, младежи, училища и 
детски градини, развитие на доброволчество, социални дейности и 
други, сътрудничество и обмен на опит с други неправителствени 
организации и държавни институции, работещи в сферата на 
културата, образованието, изкуството и устойчивият начин на 
живот, представителство и защита на членовете на сдружението пред 
всички държавни и общински органи, юридически и физически лица в 
Р България и Европейската общност, осъществяване на други подобни 
и/или алтернативни дейности, участие в проекти и програми за 
финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, 
български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства 
и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за 
постигане целите на сдружението, реализиране на дейности в 
сферата на психичното здраве, психологическото консултиране, 
превантивната дейност, образованието, социално подпомагане и 
други услуги: и помощ на обществото.
ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Сдружението ще се представлява и управлява от председателя на УС 
СТАНИСЛАВ ДОНЧЕВ ПЕТКАНОВ, ЕГН , гр. Казанлък, ж.к. Изток
бл.28, вх.Д, ет.5, ап.11
ПРОМЯНА В УСТАВА
Прилага към делото заверено копие на изменения устав.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението не; подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: )



СТАРОЗАГОРСКИ 
ОКРЪЖЕН СЪД
ИЗХ. № 61/ 02.02.2018 Г. 
ГР.СТАРА ЗАГОРА *

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

С Т А Р О ЗА Г О Р С К И  ОКРЪЖЕН С Ъ Д , т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е
удостоверява, че в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел 
per.5, том 2, стр. 56, парт. 28, по ф.д. № 61/2015  г.
с решение № 216 от 12.02.2016 год. е регистрирано 
Сдружение с нестопанска цел 
с наименование " РЕЗОНАНС " 
със седалище гр. Казанлък и
адрес на управление ул. Тракия 5, вх.Е, ет.4, ап.83
което се представлява от Председателя на УС СТАНИСЛАВ ДОНЧЕВ
ПЕТКАНОВ, ЕГН

СДРУЖЕНИЕТО не е прекратено.

АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО Е СЛЕДНОТО:

Сдружение с нестопанска цел 
" РЕЗОНАНС "
със седалище гр. Казанлък и
адрес на управление ул. Тракия 5, вх.Е, ет.4, ап.83

Настоящето удостоверение отразява вписаните обстоятелства 

в регистъра към 3 1 .1 2 .2 0 1 7  р о д . и се издава по молба на 
СТАНИСЛАВ ДОНЧЕВ ПЕТКАНОВ, за да послужи пред Министрество на 

правосъдието. . »



Р Е Ш Е Н И Е

№ 216 от 12.02.2016 г. Град СТАРА ЗАГОРА 
В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
На 12 февруари през две хиляди и шестнадесета година 
в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА
Секретар: ДИАНА ИВАНОВА
като разгледа докладваното от съдия РУМЯНА БОНЧЕВА 
фирмено дело 61 по описа за 2015 г.

Производството е по чл.595 и сл.от ГПК, във връзка с чл.18 и сл. от ЗЮЛНЦ 
Постъпила е молба от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

"СПИРИТ ОФ ФРИЙДЪМ БЪЛГАРИЯ" за вписването му като Сдружение с 
нестопанска цел под горното наименование, със седалище гр. Казанлък.

Съдът като взе предвид, приложените към молбата документи намира, че няма 
пречки за вписване на сдружението в съответния регистър на съда.

Предвид на изложеното и на основание чл.602 и сл. от ГПК във връзка с 
чл.18 и сл.от ЗЮЛНЦ, съдът,

Р Е Ш И:

ВПИСВА В РЕГИСТЪРА ПРИ СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД 
Сдружение с нестопанска цел
НАИМЕНОВАНИЕ: СПИРИТ ОФ ФРИЙДЪМ БЪЛГАРИЯ
СЕДАЛИЩЕ: гр. Казанлък
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ул. Тракия 5, вх.Е, ет.4, ап.83
СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА 1оЛЗА
С ЦЕЛ: Приобщаване на студентите към съвременните информационни 
технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на 
българското културно-историческото наследство с цел развитие на 
туризма, създаване на красива и функционална градска среда, 
модернизиране и инфраструктурно обновяване на селските райони, 
опазване на природата, естетизиране на околната среда, създаване 
на информационен център за дейностите на други неправителствени 
организации, съхраняване, развитие и популяризиране на 
наследените уникално богати духовни български традиции, 
осигуряване на подходящи условия за осмисляне на свободното 
време,, за отдих и спорт, осигуряване на специализирана информация 
и консултиране на младите хора, с цел професионална ориентация и 
професионално реализиране, съдействие за изграждане на фирмени 
политики, гарантиращи адекватни на потребностите на младите хора 
стипендиантски програми, стимулиране развитието на 
професионалното образование, насърчаване на органите на местното 
самоуправление за участие на млади хора в местната власт и в 
общинските представителни мероприятия, както и създаването на 
информационни и консултантски структури и реализиране на младежки 
инициативи, насърчаване на органите на местната власт да водят 
социално ориентирана общинска политика с основен приоритет 
младите хора, установяване на контакти и ползване на добрите
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европейски практики във формирането и реализирането на адекватна 
младежка политика, реализиране на проекти по тази проблематика с 
държавни и европейски институции, извършване на научно- 
образователна дейност.
СРЕДСТВА: Организиране на семинари и курсове за разяснение на 
механизма на работа и кандидатстване по европейски и национални 
донорски програми, създаване на мрежа за обмен на идеи и 
утвърдени практики между национални и международни младежки 
организации, съвместна работа с органите на местното 
самоуправление и местния бизнес чрез реализиране на съвместни 
проекти, организиране на форуми и обществени дискусии, 
разработване на комуникационни стратегии, рекламни материали, 
филми, интернет портали и други, оказване на експертна помощ при 
законодателни инициативи, при разработване на документи със 
законов и подзаконов характер, регулиращи проблематика засягаща 
младежта.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Формиране на адекватна политика по проблемите 
на младежта в национален план и най-вече на областно и на 
общинско ниво, създаване и утвърждаване на положителни практики 
за пълноценен живот и реализация на младите хора в техните родни 
места.

СРОК: Учредява се за неопределен срок.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
ОБЩО СЪБРАНИЕ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Сдружението ще се представлява от председателя 
на Управителния съвет ЙОНКА НИКОЛАЕВА ГЕШЕВА, ЕГН гр.
Казанлък, ул. Тракия 5, вх.Е, ет.4, ап.83

Решението подлежи на незабавно изпълнение. 
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:^И
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П рилож ение № 1 |ф м  чл.2,т.1 и чл.З

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГ

ОБЩИНА:

УТВЪРЖДАВАМ:
/по,

КМЕТ НА ОБЩИНА: 
Галина Георгиева Стоянова

/име,презиме и фамилия/ .

ОРА

НОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
Р Н А  ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЛАСТ: СТАРА 3AI
Вписване по ЗСП В 
Служба по вписванията:

й к  Г "  t r g t y w -  м

! 9 3  W f*  & '9
съдия п а  в]

......
/име,презиме i

Регистър 2 
Досие: 226

АКТ № 226
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ^

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 07.10.2013 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 59 от ЗОС, чл.19 от Наредба № 8/2009г. на МРРБ 

№684/2013 г. на ОбС-Казанлък, Заповед №2226/201
и МП, Решение 
г на Зам.-кмет

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

урегулиран поземлен имот, с обща площ 5552 ( пет 
петдесет и два кв.м.)
отреден ‘‘За младежки дом и увеселителен център 
ведно с построената сграда „Младежки дом-КазаЛ 
1972 (хиляда деветстотин седемдесет и втора) година, 
от 667(шестстотни шестдесет и седем) кв.м , на един 
помещения

хиляди и петстотин

лък“, построена 
, със застроена площ 
етаж и избени

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък, гр,(с.) гр.Казанлък ЕКАТТЕ: 35167

кв: 450 УПИ: VI
пл./ид. №: 911 
ж.к.: кад. р-н 503

бл: вх:

Заповед: Реш.№б84/1013 г,ОбС
местност:
■ул: “КАПРОНИ" 
ет: ад

5 ,Г Р А Н И Ц И  Н А  И М О Т А : север- УПИ У, изток - ул.“Евре, 
запад -  УПИ VII-909 '

б.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:

164 002.20 лева



СНЦ “ Резонанс“

УСТАВ
на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ Резонанс“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Сдружение с нестопанска цел “ Резонанс“, наричано по-долу за краткост 
„СДРУЖЕНИЕТО”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2) СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето 
имущество. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО отговарят за неговите задължения само до размера на 
предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение е 
нестопанска цел “ Резонанс“ /СНЦ “ Резонанс“/, което може допълнително да се изписва и на 
чужд език като Non-Profitable Organisation “Resonance” /NPO “Resonance”/.

(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ, данъчен номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището и управлението на СДРУЖЕНИЕТО е гр. Казанлък, ул. Тракия 5 .

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Чл. 4. (1) Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

-Приобщаване на студентите към съвременните информационни технологии.

-Изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческото наследство с цел 
развитие на туризма.
-Създаване на красива и функционална градска среда, модернизиране и инфраструктурно обновяване 
на селските райони, опазване на природата, естетизиране на околната среда

-Създаване на информационен център за дейностите на други неправителствени организации.

-Съхраняване, развитие и популяризиране на наследените уникално богати духовни български 
традиции; осигуряване на подходящи условия за осмисляне на свободното време, за отдих и спорт.

-Осигуряване на специализирана информация и консултиране на младите хора, с цел професионална 
ориентация и професионално реализиране.

-Съдействие за изграждане на фирмени политики, гарантиращи адекватни на потребностите на



младите хора стинендиантски програми; стимулиране развитието на професионалното образование.

-Насърчаване на органите на местното самоуправление за участие на млади хора в местната власт и в 
общинските представителни мероприятия, както и създаването на информационни и консултантски 
структури и реализиране на младежки инициативи.

-Насърчаване на органите на местната власт да водят социално ориентирана общинска политика с 
основен приоритет младите хора.

- Установяване на контакти и ползване на добрите европейски практики във формирането и 
реализирането на адекватна младежка политика, реализиране на проекти по тази проблематика с 
държавни и европейски институции.

-Извършване на научно-образователна дейност.

Чл. 4.(2) В сферата на културата:
• Да съхранява, популяризира българското материално и нематериално културно 

наследство;
• Да подпомага осъществяването на междукултурни обмени;
• Да допринася за утвърждаването на позитивно отношение към заобикалящата среда;
• Да повишава качеството и да обогатява културните изяви на местно и национално 

ниво;
Да насърчава утвърждаването на духовните ценности и принципите на гражданското общество.

Чл. 4.(3) В сферата на изкуството:
• Да подпомага получаването на знания и умения в областта на различните сфери на 
изкуството;
• Да предоставя пространство за изява на младежи и други творци за осъществяване на 
творческия им потенциал;
• Да разпространява и съхранява българското и световно литературното наследство, без да 
нарушава правото на интелектуална собственост.

Чл. 4.(4) В сферата на науката и образованието:
• Да подобрява, утвърждава и популяризира образователни методи и практики в сферата на 
формалното и неформално образование;
• Да подпомага създаването на благоприятна среда за обмен на знания и опит между 
поколенията;
• Да подпомага развиването на умения за учене през целия живот;
• Популяризира и прилага иновативни методи за възпитание и образование на деца и младежи;
• Повишава знанията за здравословен начин на живот;
• Да утвърждава позициите на хуманитарните и философски науки в полза на човека и 
обществото.

Чл 4.(5) В сферата на обществените отношения и комуникациите:

• Да подпомага развитието на всички младежки сдружения и неформални групи на местно и 
национално ниво;
• Да популяризира и стимулира доброволчеството;
• Да популяризира младежките политики, утвърдени на национално и европейско ниво, 
работейки за тяхното развитие;
• Да подпомага утвърждаването на гражданското общество в страната;
• Да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни организации и с цел обмяна на



опит и добри практики;
• Да популяризира умения за устойчив и природосъобразен начин на живот и изграждане на 
общност, споделяща тези идеи, вдъхновени от науката и творческия подход. Фокусирани основно 
върху околната среда и социалната устойчивост.
• Да търси, прилага и предлага чрез своята дейност устойчиви модели на развитие на 
общността и индивида.

(2) Средствата за постигането на целите на Сдружението:

-Организиране на семинари и курсове за разяснение на механизма на работа и кандидатстване по 
европейски и национални донорски програми.

-Създаване на мрежа за обмен на идеи и утвърдени практики между национални и международни 
младежки организации.

-Съвместна работа с органите на местното самоуправление и местния бизнес чрез реализиране на 
съвместни проекти.

-Организиране на форуми и обществени дискусии, разработване на комуникационни стратегии, 
рекламни материали, филми, интернет портали и други.

-Оказване на експертна помощ при законодателни инициативи, при разработване на документи със 
законов и подзаконов характер, регулиращи проблематика засягаща младежта.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Формиране на адекватна политика по проблемите на младежта в национален план и най-вече 
на областно и на общинско ниво.Създаване и утвърждаване на положителни практики за пълноценен 
живот и реализация на младите хора в техните родни места.

Чл. 6.1 Сдружението ще постига своите цели със следните дейности и средства:
1. Изготвяне и реализиране на културни, творчески и обучителни проекти.
2. Създава отделни звена и секции за постигане на поставените цели.
3. Организиране на обучения за подпомагане на деца и възрастни в неравностойно социално и 
физическо положение;
4. Организиране и провеждане на обучения, курсове, поддържане на клубове и организации в 
училища и други институции, културни артистични и екологични мероприятия и други подобни 
прояви;
5. Организиране на различни мероприятия сред природата и в градска среда, като: почиствания, 
залесявания, превенция на защитени зони, видове и хабитати и облагородяване на терени с цел 
повишаване на културата и прилагане на практически мерки за опазване на околната среда и 
биоразнообразието;
6. Подготовка, участие и реализиране на проекти, свързани с подобряваме условията за живот в 
България и развитие на културата и опазване на околната среда.
7. Консултиране при изграждане на места за отдих. "
8. Осъществяване и подпомагане на всякакъв тип младежки дейности и работа с млади хора 
младежи, училища и детски градини, развиване иа доброволчеството, социалните дейности и други;
9. Сътрудничество и обмен на опит с други неправителствени организации и държавни
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институции, работещи в сферата на културата, образованието, изкуството и устойчивият начин на 
живот.
10. Представителство и защита на членовете на сдружението пред всички държавни и общински 
органи, юридически и физически лица в Р България и Европейската общност.
11. Осъществяване на други подобни и/или алтернативни дейности.
12. Участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и 
фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други 
финансиращи институции,свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
13. Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, психологическото консултиране, 
превантивната дейност, образованието, социално подпомагане и други в услуга и помощ на 
обществото.

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица или юридически 
лица, които нямат неплатени финансови задължения към организацията и не са изключени по 
решение на Управителния съвет поради некоректно поведение. Членове, изключени за некоректно 
поведение, могат да бъдат приети отново само по решение на Управителния съвет.

(2) По решение на управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО или по силата на този устав на 
определени членове може да бъде даден специален статут.

Придобиване на членство

Чл. 9. (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Кандидатът подава писмено заявление- 
декларация до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на 
настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица представят със заявлението преписи от 
документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в 
СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Управителният съвет внася заявлението за гласуване задължително на следващото си 
заседание. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл. 10. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат следните права:

-да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
-да бъдат информирани за неговата дейност;
-да ползват имуществото на СДРУЖЕНИЕТО само доколкото това е свързано с упражняване 
на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези 
органи;
-да се ползват резултатите от дейността па СДРУЖЕНИЕТО съгласно разпоредбите на този 
Устав. .

Чл. 11. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни:

-да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на

СРОК



СДРУЖЕНИЕТО;
^-да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяване на целите му; 
-да издигат авторитета на СДРУЖЕНИЕТО, да спомагат за увеличаване на неговото 
имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го
злепоставят;
-да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не 
преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 13. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО нямат право да овластят трето лице да упражнява техните 
права и да изпълнява задълженията им с изключение на хипотезата в чл. 20.

Чл. 14. За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО неговите членове носят отговорност само до размера на 
предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват 
права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 15. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

-с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
-с изключването;
-с прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
-при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие 
в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 16. (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО се изключва с решение на Управителния съвет, когато: 
-нарушава предвидените в чл. 11 задължения;
-извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в СДРУЖЕНИЕТО 
несъвместимо;
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 11 управителният съвет определя с решение
срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на 
който срок Управителния съвет гласува прекратяване на членството.
(3) Решенията на управителния съвет за прекратяване на членство могат да бъдат оспорени 
на следващото общо събрание.

Чл. 17. (1) Отпадането се констатира при един от следните случаи, когато член на СДРУЖЕНИЕТО:
1. не е направил встъпителната си или вноска по чл. 51 или чл. 52 в предвидения срок;
2. е преустановил участието си в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като не е присъствал на повече от 3 
последователни заседания на общото събрание и др.
(2)Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на 
СДРУЖЕНИЕТО, и същият взима решение за отпадането.

Чл. 18. При прекратяване иа членството СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на направените 
имуществени вноски. Прекратилият членството си член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен да направи 
просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ



Чл. 19. Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е общото събрание, негов управителен орган е 
управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно 
физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. 
Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да 
преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и 
отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
6. приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
7. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените 
вноски, с изключение на размера на членския внос на членовете със специален статут;
9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона. 
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
11. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или 
настоящият Устав;
12. Приема и изключва членове;
13. Взема решение за участие в други организации.

Свикване

Чл. 22. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО. 
Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на 
СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 23. Инициатива за свикването му има управителният съвет. Една трета от членовете на 
СДРУЖЕНИЕТО имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не 
отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква 
от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 24. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се 
поставя поне три седмици предварително на видно място по седалището на
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Сдружението, както и по преценка на УС -  в електронен формат в Интернет пространството.

Чл. 25. Към датата на обявяване на ОС писмените материали, свързани с дневния ред на 
заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО и да се 
предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове При 
липеа на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за 
редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се 
отразяват имената на присъстващите членове или техните представители, подписва се от тях, 
заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 27. При гласуване всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член на СДРУЖЕНИЕТО няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия -без ограничения, по съребрена линии - до
четвърта степен, или по сватовство -до втора степен включително; .
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения.

Решения

Чл. 29. Решенията на общото събрание се вземат е обикновено мнозинство (50% плюс 1) гласа от 
присъстващите. Решенията по чл. 21, т. 1 и 5 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от 
присъстващите.

Чл. j 0. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата 
дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 31. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от 
председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на 
съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по 
свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на 
заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 32. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по 
регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО да се произнесе относно законосъобразността на решение на
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общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок о г 
узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Управителният съвет се състои от 3 лица -членове на СДРУЖЕНЕ1ЕТО. Членовете на 
СДРУЖЕНИЕТО, коиго са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет 
лица, нечленуващи в СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО със специален статут нямат право да участват в 

управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок от 2 години, като неговите членове могат да бъдат 
преизбирани неограничено.

Правомощия

Чл. 35. Управителният съвет:

1. представлява СДРУЖЕНИЕТО и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, включително 
тази в обща полза, и носиотговорност за това;
7. определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
8. приема правила за работата си;
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото 
събрание на СДРУЖЕНИЕТО;
10. приема и изключва членове;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема и изменя Правилник за устройството и вътрешния ред на 
СДРУЖЕНИЕТО;
13. определя размера на членския внос на членовете със специален статут.

Чл. 36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не 
по-рядко от веднъж на 2 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако 
председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от 
всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на 
управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна връзка, гарантираща 
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

* (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за 
това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на ' 
чл. 31.

Мандат

Заседания



Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет или от избран от 
управителния съвет негов член.

Решения

Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 31, т. 
3 и 6 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.

Чл. 40. Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред общото събрание 
решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно 
решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но 
не покъсно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят отговорност за действията си, увреждащи 
имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО.

Председател на управителния съвет

Чл. 42. Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник-председател, като с 
решението си определя неговите функции.

Чл. 43. Председателят и заместник-председателят на управителния съвет нямат право да извършват 
разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 44. С решение на общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО могат да се откриват и закриват клонове 
извън населеното място, в което се намира седалището на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, 
определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и 
ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 46. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона 
представя пред управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО отчет за дейността на клона и разходваните 
средства. »

Чл. 47. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО заявява пред съда, в района на който се намира 
седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на СДРУЖЕНИЕТО, седалището и 
адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна 
власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва 
в 7дневен срок от датата на решението на общото събрание.

Чл. 48. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права 
върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Контрол

КЛОНОВЕ

ИМУЩЕСТВО
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ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 49. Източници иа средства иа СДРУЖЕНИЕТО са имуществените вноски на членовете, 
стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, 
спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 50. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което 
посочва в решението си и начина на внасянето им. Изключение правят специалните членове на 
СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 51. (1) Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО, с изключение на членовете посочените в ал. 2 и ал.
3, заплащат еднократно членски внос в размер на 5 лв., платим до една седмица от датата на 
приемането им, или правят дарение в същия срок в размер не по-малък от 15 лв., одобрено от 
управителния съвет.
(2) Членовете в неравностойно социално и/или здравословно положение са освободени от 
членски внос по решение на УС, като за целта допълнително подават заявление в свободен текст.
(3) Членовете със специален статут заплащат членски внос по вид и размер, определен от 
управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 52. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за 
допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от 
присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 53. (1) СДРУЖЕНИЕТО не извършва допълнителна стопанска дейност, освен ако не е свързана с 
предмета на основната дейност, за която е регистрирано СДРУЖЕНИЕТО и не противоречи на 
ЗЮЛНЦ.
(2)СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 54. СДРУЖЕНИЕТО може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са 
насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 55. СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. 
Преобразуването става с единодушие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

1. по решение иа Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ "ЛУ

Чл. 57. При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, за която се прилагат



разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
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УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ЙОНКА НИКОЛАЕВА ГЕШЕВА,

2. МАРИАНА PIBAHOBA СЛАВОВА,

3. ВЕЛИН ВЕНКОВ КОЙЧЕВ ,

4. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ ,

5. СТАНИСЛАВ ДОНЧЕВ ПЕТКАНОВ,

6. ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТАКОВ,

7. БОЖИДАР ЛАМБОВ ЛАМБОВ

ПОДПИСИ:

8. Сдружение „Зелена Светлина в Българи,-, чрез Георги Григоров ...........................

9. СдружениеКлуб за спорт и приключения „Свободен елемент", чрез Елица Мънкова


